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We beleven een wonderlijke zomer. Eentje 
waarin een bezoek aan een Franse camping 
al een gevaarlijk avontuur lijkt. Neemt u een 
chemisch toilet mee voor in de tent? Mond-
kapjes voor bij de homard op vrijdagavond? 
Of kiest u dit jaar uit voorzorg voor een stay-

cation? Wat het ook wordt, dit extra dikke 
zomernummer levert u uren leesplezier op.

Neem alleen al de interviews. Het meest 
nieuwswaardige is ongetwijfeld dat van 
Marloes Lemsom met Sigrid Kaag (p. 16-27, 
we brachten het online al op 21 juni). De 
D66-minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking maakt erin 
bekend dat ze zich kandideert voor het lijst-
trekkerschap van haar partij. ‘Vrienden advi-
seerden me: doe het jezelf niet aan. Met hoge 
verwachtingen kan het alleen maar tegenval-
len. (...) Toch voel ik de verantwoordelijk-
heid om het leiderschap op me te nemen.’ En, 
bijkans nog opvallender: ze belooft plechtig 
vier volle jaren in de Tweede Kamer te blij-
ven, mocht het zo uitpakken dat D66 niet 
gaat regeren.

Clarice Gargard sprak de Britse journa-
list-activist Ash Sarkar (p. 40-49). De zelfbe-
noemde communiste ziet sommige culture 

wars vooral als ‘een weerspiegeling van eco-
nomisch conflict’. 

Maaike Schoon sprak een andere Brit, 
de historicus Adam Tooze (p. 64-71), die de 
coronacrisis ziet als de eerste van een reeks 
crises waar we in dit ‘Antropoceen’ mee te 
maken krijgen, want ‘we are headed into 

the storm.’ (Lees in dat verband ook Bas 
Jacobs’ oproep om na de lockdown de eco-
nomie in hemelsnaam zo snel mogelijk 
weer op de rails te krijgen – p. 30-39.)

Het gesprek van Gerard Janssen met 
cyberwarfare specialist Chris Kubecka (p. 
98-111) leest als een Holywoodscript. Als 
tienjarig meisje breekt ze – in al haar 
onschuld – in op de netwerken van het 
Amerikaanse ministerie van Justitie. Tien 
jaar later werkt ze bij de Air Force, zit ze in 
een neerstortend vliegtuig en overleeft ze 
ternauwernood een grote aanslag. Weer 
tien jaar later heeft ze een budget ‘groter 
dan het bruto nationaal product van veel 
landen’ om een rockstar team samen te stel-
len en zo het grootste bedrijf ter wereld, 

olieboer Saudi Aramco, te helpen om zich 
te beschermen tegen hackers. En dan begint 
het pas! Binnenkort in City 1 op het Leidse-
plein.

En er staat nog zoveel meer in dit num-
mer. Kim van Keken en Dieuwertje Kuij-
pers richten zich op het oudste adviesorgaan 
van Nederland, de Raad van State (p. 
90-97). Een instituut waarvan de werk-
wijze geheim is en waar slechts met 
schroom kritiek op wordt geuit, al is het 
maar om zélf nog eens benoemd te kunnen 
worden tot staatsraad. Van Keken en Kuij-
pers laten zien dat belangenverstrengeling 
er op de loer ligt. 

Nikki Sterkenburg sprak twee ex-neo-
nazi’s (p. 50-59). Radicalisme wordt in 
Nederland intussen vooral gezien als iets 
van moslims, en het antiradicaliseringsbe-
leid van de afgelopen vijftien jaar is dan 
ook vooral daarop gericht (p. 60-63).

In wat rustiger vaarwater: Nienke 
Zoetbrood onderzocht of het mogelijk is 
om te verdwijnen in Nederland, en wat 
daarvan de consequenties zijn (p. 72-81). 

Voor de betere strandliteratuur ten-
slotte verwijs ik u naar het verhaal van 
Dieuwertje Mertens over de mysterieuze, 
glamoureuze en tragische buitenbeentjes 
van de letteren (p. 82-89). Prachtig gelogen 
en toch autobiografisch. n
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Neemt u mondkapjes 
mee voor bij de 
homard? Of kiest u dit 
jaar uit voorzorg voor 
een staycation? Wat  
het ook wordt, dit extra 
dikke zomernummer 
levert uren leesplezier.
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